Nyhetsbrev nr. 15 (mai 2017)
Nedenfor vil dere finne informasjon om de siste beslutninger i Bestillerforum RHF og
Beslutningsforum for nye metoder, samt andre aktuelle saker fra systemet Nye metoder.

Beslutninger i Bestillerforum RHF (22.05.17)
På møtet i Bestillerforum RHF den 22. mai ble følgende beslutninger tatt i forbindelse med
forslag/metodevarsler av metoder som er sendt inn til vurdering for innføring i
spesialisthelsetjenesten.
Apremilast ved psoriasis og psoriasisartritt – oppdatering av metodevurdering (ID2015_002B)
 Oppdateringer av tidligere hurtig metodevurderinger gjennomføres ved Statens
legemiddelverk for apremilast (Otezla) til behandling av psoriasis og psoriasisartritt
eMestring – veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser (ID2017_036)
 Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bruken av veiledet
internettbehandling ved psykiske lidelser, "eMeistring"
Intrarteriell kjemoterapi (arteria ophthalmika) ved behandling av retinoblastom (ID2017_037)
 Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for intraarteriell
kjemoterapi (arteria ophthalmika) ved behandling av retinoblastom
Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir ved Hepatitt C (ID2017_035)
 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trippelkombinasjonen
av sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir ved hepatitt C
Binimetinib til behandling av pasienter med inoperabelt metastatisk melanom med NRAS
mutasjon (ID2017_038)
 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for binimetinib ved
inoperabelt metastatisk melanom med NRAS-mutasjon
Koffeinsitrat til forebygging av bronkopulmonal dysplasi (ID2017_039)
 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for koffeinsitrat til
forebygging av bronkopulmonal dysplasi
Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom
(ID2017_040)
 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til
andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom
Venetoclax (Venclyxto) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (ID2016_073)
 Avvente med hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for Venclyxto
(venetoklaks) til kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Mepolizumab (Nucala) til tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma (ID2016_089)
 Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala)
som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma
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Referat fra møtet i Bestillerforum RHF den 22. mai vil etter hvert publiseres her.
En oversikt over alle beslutninger tatt av Bestillerforum RHF finnes her.

Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.17)
På møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 22. mai ble følgende beslutning tatt i forbindelse
med innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.
Pembrolizumab (Keytruda®) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikkesmåcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive
mutasjoner i tumor (ID2016_067)
1. Pembrolizumab (Keytruda®) innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller
metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst
50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor
2. Beslutningsforum for nye metoder påpeker at budsjettkonsekvensene er svært store, og det
innebærer vanskelige prioriteringer innenfor eksisterende rammer
Krizotinib (Xalkori®) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft
(ID2017_041)
 Krizotinib (Xalkori®) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk
lymfomkinase – positiv, avansert ikke – småcellet lungekreft. Dette forutsetter lik eller lavere
pris enn dagens prisnivå
Baricitinib (Olumiant®) til andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt
(ID2016_069)
1. Baricitinib (Olumiant®) kan inngå i LIS-TNF/BIO-anbud for revmatoid artritt
2. Baricitinib (Olumiant®) kan innføres til behandling av revmatoid artritt til pasienter som har
moderat til alvorlig revmatoid artritt og som tidligere er behandlet med konvensjonelle
sykdomsmodifiserende legemidler. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå.
Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-TNF/BIO-anbudet.
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C (ID2016_037)
 Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) kan innføres til behandling av hepatitt C genotype 3 til
pasienter over 40 år som ikke tåler interferon og til pasienter med cirrhose uansett alder
Blødepreparater ; Alprolix® (ID2016_034), Rixubis® (ID2016_032) og Idelvion® (ID2016_033)
 Beslutningsforum for nye metoder åpner for bruk av bløderpreparatene som var inkludert i
anbudet (LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer). Det er store prisforskjeller. Det skal derfor for
den enkelte pasient gjøres en individuell gjennomgang med tanke på hvordan anbudet
benyttes for å skifte til et rimeligere alternativ. For produktene Alprolix®, Rixubis® og
Idelvion® forutsetter dette lik eller lavere pris enn dagens prisnivå i fremtidige anbud

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 22. mai finnes her.
En oversikt over alle beslutninger tatt i Beslutningsforum for nye metoder finnes her.
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Aktuelt fra systemet Nye metoder
Nedenfor vil dere finne andre relevante saker fra systemet Nye metoder med linker til hjemmesiden
www.nyemetoder.no.
Metodevurderinger – en bremsekloss i medisinsk og teknologisk utvikling? (link)
Informasjon fra RHF-ene – føringer for bruk i forbindelse med overføring av finansieringsansvar (link)
Kort undersøkelse om nyhetsbrevet til Nye metoder – takk for dine innspill (link)
7 forslag er åpne for innspill (bruk avgrens visning under «Finn metode» for å se hvilke) (link)
Oversikt over metoder som er til metodevurdering (link)
Viktige datoer og frister (link)

Vennlig hilsen,
Sekretariatet til Nye metoder
Mail: nyemetoder@helsedir.no
Tlf.: 24 16 37 91 / 24 16 31 92 / 24 16 35 65
Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.nyemetoder.no
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